ÅRSMÖTESPROTOKOLL GOTLANDS VARPAFÖRBUND

SAMMANTRÄDESDATUM
Onsdagen 2020-02-19

FOLE BYGDEGÅRD KL 19.00

BESLUTANDE:
Namn
Oliver Söderström
Anders Dyplin
John-Erik Olsson
Anders Johansson
Tage Appelqvist
Gösta Westergren
Bengt Pettersson
Berne Appelqvist
Olof Lithberg
Lars-Åke Olsson
Sture Sandkvi
Torbjörn Lavergren
Yngve Lindvall
Sonny Westergren

Förening

ÖVRIGA DELTAGANDE:

GVF – styrelsens ledamöter och suppleanter
Hedersledamöter
Representanter för valberedning och revisorsuppleanter
Medaljörer & pristagare
Förenings representanter
Mats Ladebäck Gotlands Idrottsförbund

Vallstena IF
Roma IF
Fole IF
Fårö IF
Banda VK
Wisby BK
Garda IK
Hablingbo IK
Hablingbo IK
IF Varpa
IF Varpa
Östergarns IK
Eksta IF
Västergarn IF

Föredragningslista
§ 1 Årsmötets öppnande.
§ 2 Godkännande av fullmakter.
§ 3 Fastställande av föredragningslista för mötet.
§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysning.
§ 5 Val av ordförande av mötet.
§ 6 Val av sekreterare av mötet.
§ 7 Val av 2 protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet.
§ 8 Val av 2 rösträknare.
§ 9 SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1/1 - 31/12 2019.
§ 10 SDF-styrelsens resultat och balansräkning för tiden 1/1 - 31/12 2019.
§ 11 SDF-revisorernas berättelse för tiden 1/1 - 31/12 2019.
§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning.
§ 13 Ändring av styrelsesammansättning, ökning av styrelse från 5 till 7 ledamöter + 2 suppleanter.
§ 14 Val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen för en tid av 1 år.(nuvarande ,Alf

Nilsson)
§ 15 Val av 2 ledamöter på en tid av 2 år
§ 15 b. Fyllnadsval på 2 ledamöter på en tid av 1 år.
§ 16 Val av 2 suppleanter för en tid av 1 år.
§ 17 Val av 2 revisorer för en tid av 1 år.

(nuvarande Britt-Marie Björklund & Yngve Lindvall)
§ 18 Val av 2 revisor suppleanter för en tid av 1 år.

(nuvarande Bernt Augustsson & Yngve Lindvall).
§ 19 Val av ordförande och 2 ledamöter i valberedning för en tid av 1 år.

(nuvarande Mulde VK) I tur När IF
§ 20 Val av 2 ombud och 1 suppleant till Svenska Varpaförbundets förbundsmöte 23 mars.
§ 21 Val av 4 ombud till RF SISU Gotlands årsmöte 26 mars
§ 22 Gotlands Varpaförbunds verksamhetsinriktning och budget för närmaste verksamhetsår.
§ 23 Fastställande av årsavgift till Gotlands Varpaförbund år 2021.
§ 24 Behandling av ärende som hänskjutits till årsmötet.
§ 25 Motioner, Inga motioner.
§ 26 Årsmötet avslutas.

Gotlands Varpaförbunds Årsmöte
Onsdagen 19 februari 2020 kl 19.00 i Fole bygdegård

Föredragningslista
§1
Årsmötets öppnade.
Ordförande Alf Nilsson hälsade alla välkomna. Särskilt välkomnande till RF-SISU Gotlands
ordförande Mats Ladebäck. Årsmötet inleddes med en tyst minut för de varpavänner som
lämnat oss under året.
§2

Godkännande av fullmakter. Ombudsfullmakter inkomna från 12 föreningar godkändes av
årsmötet.

§3

Fastställande av föredragningslista för mötet.
Föredragningslistan fastställdes och godkändes.

§4

Fråga om mötets behöriga utlysning.
Dubbla annonser i Gotlands tidningarna, (8 februari och 15 februari) samt utsända
verksamhetsberättelser till klubbarna i god tid före mötet. Samt även i Förbundstidningen
Nabben Nr 4 – 2019.
Alf Nilsson redogjorde för utlysningen av mötet som sedan godkändes av årsmötet.

§5

Val av ordförande för mötet.
Valberedningen föreslår Mats Ladebäck
Mötet beslutar att godkänna detta
Mats Ladebäck tackar för förtroendet att vara ordförande för mötet.

§6

Val av sekreterare för mötet.
Valberedningen föreslår Johanna Ahlin
Mötet beslutar enligt förslaget.

§7

Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet.
Till protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet föreslogs Lars-Åke Olsson &
Rune Olsson.
Årsmötet beslutade enligt förslag.

§8

Val av två rösträknare.
Till rösträknare föreslogs samma som i ovanstående paragraf.
Årsmötet väljer Lars-Åke Olsson och Rune Olsson som rösträknare.

§9

SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1/1 – 31/12 – 2019.
Efter en rättelse godkändes verksamhetsberättelsen.

§ 10

SDF-styrelsens resultat- och balansräkning för tiden 1/1 – 31/12 – 2019.

Adjungerande kassör Tage Appelqvist redogjorde för resultat som slutade på ett minus av
2978,60
Resultat och balansräkningar för år 2019 godkändes av årsmötet.
§ 11

SDF-revisorernas berättelse för tiden 1/1 – 31/12 – 2019.
Revisor Yngve Lindvall läste upp revisorernas berättelse som godkändes av mötet.

§ 12

Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning.
På förslag från revisorerna föreslogs styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Mötet
beviljade ansvarsfrihet.

§ 13

Ändring av styrelsesammansättning, ökning av styrelse från 5 till 7 ledamöter + 2
suppleanter. Enligt vad stadgarna säger.

§ 14

Val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen för en tid av ett år.
Valberedningen från Mulde VK förslår omval på Alf Nilsson.
Mötet ansåg att det var nog med förslag och beslutade att välja Alf Nilsson som ordförande
för Gotlands Varpaförbund för en tid av 1 år.

§ 15

Val av 2 ledamöter som på en tid av 2 år.
Valberedningen föreslog omval på Barbro Wettersten & Anders Pettersson.
Mötet beslutar enligt förslaget.

§ 15 b

Fyllnadsval på 2 ledamöter på en tid av 1 år.
Valberedningen föreslår fyllnadsval på Johanna Ahlin & Göran Fransson.
Mötet beslutar enligt förslaget.

§ 16

Val av två suppleanter för en tid av ett år.
Valberedningen förslår som suppleanter på 1 år, Anki Gustavsson & Oliver Söderström.
Mötet beslutar enligt förslaget.

§ 17

Val av två revisorer för en tid av ett år.
Valberedningen föreslår omval på Britt-Marie Björklund och nyval på Sofie Nilsson
Mötet beslutar enligt förslaget.

§ 18

Val av två revisorsuppleanter för en tid av ett år.
Valberedningen föreslår nyval på Jan-Inge Ahlgren & Jan Larsson
Mötet beslutar enligt förslaget.

§ 19

Val av ordförande och två ledamöter i valberedning för en tid av ett år.
Mulde VK förslår När IF. När IF som enligt beslut sedan tidigare skall föreningarna gå i
bokstavsordning.
Mötet beslutar enligt förslaget.

§ 20

Val av två ombud och en suppleant till Svenska Varpaförbundets förbundsmöte 23 mars.
Beslut togs om att detta hänskjuts till styrelsen som får utse dessa.

§ 21

Val av fyra ombud till RF SISU Gotlands årsmöte 26 mars.
Även här beslutades att ge detta i uppdrag till styrelsen.

§ 22

Gotlands Varpaförbunds verksamhetsinriktning och budget för närmaste
verksamhetsår.
Verksamhetsplanen drogs i grova drag av ordföranden Alf Nilsson och Tage Appelqvist
redogjorde för budgeten.

§ 23

Fastställande av årsavgift till Gotlands Varpaförbund år 2021.
Årsmötet beslutade att årsavgiften skall vara oförändrad, det vill säga 50:- för varje metall
licens. Samt att det skall vara en administrativ avgift för stenkastare på 50:- för varje
stenlicens. Från 2021.

§ 24

Behandling av ärenden som hänskjutits till årsmötet.
Inga ärenden att behandla.

§ 25

Motioner.

§ 26

Årsmötet avslutas. Mötesordföranden Mats Ladebäck tackade för förtroendet och lämnade
över till ordförande Alf Nilsson som tackade Mats Ladebäck för ett bra och snabbt genomfört
möte.
Efter årsmötet avslutades kvällen med prisutdelning. Alf Nilsson ser fram mot fortsatt arbete
som ordförande i Gotlands Varpaförbund. Mötet avslutades med avtackning för Yngve
Lindvall, Bernt Augustsson, Jan Larsson, Tack till Mats Ladebäck och Fole IF.

MÖTESSEKRETERARE:.................................................
Johanna Ahlin

MÖTESORDFÖRANDE:..........................................
Mats Ladebäck
Mötesordförande

JUSTERANDE:...........................................................................................................................
Rune Olsson
Lars-Åke Olsson

